
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie        Nr. 28/ 213 / 9 septembrie 2010 
 
 

S I N T E Z A 
  lucrărilor comisiei din perioada 7-9 septembrie 2010   

  
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 7.09.2010 între orele 14,00 - 18,00, în ziua 

de 8.09.2010 între orele 16,30-19,00 şi în ziua de 9.09.2010 

între orele 9,00-12,00, având următoarea ordine de zi: 

 
1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de 

Lege privind reproducerea umană asistată medical  (PL x 

690/2009) . 

2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege 

privind exercitarea profesiei de kinetoterapeut, constituirea, 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din 

România ( PL x 16/2010) . 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia 

copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, 

adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de 

România la Lanzarote la 25 octombrie 2007 (PL x 398/2010) . 
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4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.15 din 25 martie 1993 

pentru aderarea României la Convenţia europeană în materia 

adopţiei de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967         

( Pl x 382/2010)  . 

5. Diverse. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului 

de Lege privind reproducerea umană asistată medical  (PL x 

690/2009), adoptat prin procedura tacită de către Senat, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

reproducerea umană asistată medical, în scopul susţinerii 

cuplurilor cu probleme de fertilitate cât şi al creşterii natalităţii. 

Spre deosebire de o parte a statelor membre ale Uniunii 

Europene, România nu are în prezent un cadru legislativ care să 

reglementeze în domeniul reproducerii umane asistate. 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii Comisiei 

pentru sănătate şi familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui raport de respingere asupra proiectului de lege 

aflat în dezbatere. 
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La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la  continuarea dezbaterilor asupra proiectului 

de Lege privind exercitarea profesiei de kinetoterapeut, 

constituirea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Kinetoterapeuţilor din România ( PL x 16/2010), adoptat de 

către Senat în şedinţa din data de 1 februarie 2010, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare exercitarea 

profesiunii de kinetoterapeut, precum şi constituirea, 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din 

România, ca organizaţie profesională în domeniu. 

În prezent, în România, nu există un act normativ care să 

reglementeze exercitarea profesiunii de kinetoterapeut. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii Comisiei 

pentru sănătate şi familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

amânarea, cu două săptămâni, a proiectului de lege aflat în 

dezbatere, pentru a oferi posibilitatea Ministerului Sănătăţii să 

înainteze o serie de amendamente. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru 

protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor 

sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată 

de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007, Camera 

Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 
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Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea 

Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor 

împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la 

Lanzarote la 25 octombrie 2007, deschisă spre semnare şi 

semnată de România la Lanzarote, la aceeaşi dată. 

Convenţia reprezintă un tratat internaţional multilateral, 

încheiat la nivel de stat, care, prin obiectul de reglementare, intră 

sub incidenţa Legii nr.590 privind tratatele, urmând a fi supusă 

spre ratificare Parlamentului prin lege. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii Comisiei 

pentru sănătate şi familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.15 din 25 

martie 1993 pentru aderarea României la Convenţia europeană 

în materia adopţiei de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 

1967, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea art.3 din Legea nr.15/1993 pentru 

aderarea României la Convenţia europeană în materia adopţiei 

de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii Comisiei 

pentru sănătate şi familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea negativă a propunerii legislative.  
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La punctul cinci al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie 

unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La lucrările comisiei din  au participat 18 deputaţi după 

cum urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep.Călin Potor ( Independent), 

dl.dep.Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 

dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.Iosif 

Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep. 

Graţiela Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.Petru Movilă ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. 

Florian Popa  ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep. 

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. 

Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Tudor 

Ciuhodaru ( Independent),  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ),  dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL) şi dna.dep. Dobre Elena Cristina ( Grup 

Parlamentar al PD-L). 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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